Nieuwsbrief december 2018

Clubwedstrijd 29 december

Wie schrijft die blijft!

Beste leden, zaterdag 29 december is het
zover alweer de laatste clubwedstrijd van
het jaar! We hopen dat zoveel mogelijk
leden hier weer aan mee zullen doen. Het
wordt namelijk nog erg spannend wie er zal
gaan winnen! Ook is er aansluitend na de
clubwedstrijd de tijd om gezellig bij te
kletsen onder het genot van lekkere
oliebollen en een drankje.
We willen het jaar zo gezellig afsluiten.
De winnaar van de Ab Venema Bokaal 2018
wordt bekend gemaakt in het nieuwe jaar.

Nou Yuna hier het antwoord op je vraag in de vorige nieuwsbrief. Het boxervirus is bij ons in 1998 toegeslagen.
Toen Wiebe in ploegendienst is gaan werken kon onze wens het hebben
van een hond eindelijk in vervulling gaan. Het was al snel duidelijk dat het
een boxer moest worden en dan wel een gele met witte sokjes en een zwart
masker met liefst een wit streepje. Niet veeleisend of zo hoor maar ach.
Om kennis te maken met het boxer ras zijn we naar de boxerclub in Emmen
gegaan. Daar hebben wij Esther en Harry ontmoet die ook nog eens een
nestje verwachten en ons bij hun thuis hebben uitgenodigd om de boxer nog
beter te leren kennen. Wij waren verkocht. Zo kwam onze eerste boxer
Andra in ons leven. Een lieve gele boxer met witte sokje een zwart masker
met jawel een klein wit streepje. Een kleine dondersteen met een lief stabiel
karakter ze stond erg stevig in haar witte sokjes. Vond trainen echt geen bal
aan, uiteindelijk alles goed geleerd omdat de baasjes het zo graag wilden.
We hebben een geweldige tijd met haar gehad. Na 11 mooie boxerjaren
hebben we afscheid van haar moeten nemen. Het boxervirus bleef en zo
kwam Ciara in 2009 bij ons. Een mooi donker gestroomd teefje van Esprit
Estancia uit Vriezenveen. Ze mocht daar 1 week langer blijven omdat wij
nog op vakantie waren. Het virus werd zo heftig dat we niet nog 1 week
konden wachten. Vanuit Valkenburg terug naar Klazienaveen waar wij
wonen, de bench, kleden en hele prut opgehaald en gauw naar Vriezenveen.
Ciara meegenomen naar Valkenburg waar ze direct van een fijne vakantie
kon genieten.

Geen training 25-12 en 1-1
Eigenlijk spreekt het voor zich maar toch
nog even een kort bericht.
Een aantal feestdagen vallen dit jaar op de
dinsdag. Hierdoor zal er dus geen training
zijn met kerst dinsdag 25 december en op
nieuwjaarsdag 1 januari.

Bestuursleden gezocht
Een tijdje geleden is er ook een mail
gestuurd, bij deze nogmaals een oproep
voor nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je wat
of heb je vragen? Meld je dan bij een van de
bestuursleden of mail terug naar dit mail
adres.

Met Ciara zijn we bij de boxerclub gaan trainen. Dat was geweldig Ciara was
echt een werkhond en samen met baas Heleen hebben ze heel wat
afgetraind .Het volgen van puppy cursus het behalen van het VZH diploma
en we hebben met succes aan vele clubmatches mee gedaan. Voor de fun
hebben we zo een aantal jaren bij de club getraind. Door andere drukke
bezigheden zijn we toch gestopt bij de o zo gezellige boxerclub. Helaas
mocht Ciara maar 7,5 jaar oud worden en waren we in 2017 weer boxerloos.
Wat een schat en een heerlijk trainbare dame was het toch.
Erg mens gericht maar met andere honden heeft zo nooit veel gehad wat het
trainen makkelijk maakte. Het boxerloze leven duurde niet erg lang of we
keken alweer uit naar .. Natuurlijk een boxer.
Nu toch een reu en wel een donker gestroomd ja dat moest het worden.
Haha dat is mislukt. Nyo onze heerlijk reu komt ook uit Vrienzenveen.
Nog 1 reutje beschikbaar waar best belangstelling voor was maar wij
mochten komen kijken omdat de fokker ons een nieuwe boxer zo gunde.
Na de 1e kennismaking waren we verkocht en een mooi geel gestroomde
kanjer kwam bij ons in huis.
Nyo is nu 22 maanden vindt trainen geweldig maar alles om hem heen ook
waardoor hij snel is afgeleid. We zullen dan ook nog veel met hem trainen
om van hem ook een goed luisterend gecontroleerd projectiel te maken
want stuiterballen blijven onze boxers toch wel.
Nou Yuna dat zijn onze 3 boxers en dan hebben we ons zelf nog niet eens
voorgesteld. Ons is gevraagd het niet te lang te maken.
Yuna jij begrijpt natuurlijk als geen ander dat dat niet lukt als je iets over 3
boxers wilt vertellen.
Nou dit zijn wij nog gauw even voorstellen:
Wij zijn Wiebe en Heleen en komen beide uit Emmen en wonen in
Klazienaveen. Wiebe is proces operator bij Teijn Aramid. Sinds enige tijd
onderhoud Wiebe de website van onze kringgroep. Dus hebben jullie iets
voor de site schroom je niet en geef dit door via de mail die je op de website
kunt vinden.
Ik ben Heleen en werk als productieplanner bij SIT controls in Hoogeveen.
Zoals aangeven in de vorige nieuwsbrief ga ik training geven op zaterdagmorgen. Ik heb nu een aantal lessen gegeven wat ik geweldig vind om te
doen. Ik wens bij deze alle leden veel plezier tijdens de trainingen. Gerrit je
hebt vele jaren de lessen verzorgt op een leuke en bijzondere wijze. Dank
daarvoor. Wij hopen je dan nog vaak op de club te zien.
Wij geven de Pen graag door aan Wim

